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   افغانستان- گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ اگست ٢٣

  در افغانستان چه می گذرد؟
    )٢١۶(  

  

  :خبرنگاران، کارگران خدماتی رسانه ھا و زندگی فالکتبار

 و دول مرتجع منطقه در حال حاضر اختيار ده ھا رسانه را در کشور ما در دست دارند و امپرياليست ھای غارتگر

در اين رسانه ھا دو طيف خبرنگار مصروف می . اين رسانه ھا به حيث تربيون تبليغات غارتگرانه عمل می کنند

ت و عده ای که به حيث کارگر  بسيار کم اسھاد که تعداد آننعده ای که روابط نزديک با مالکان رسانه ھا دار. باشند

شامل اين طيف می ... د که تعداد قابل توجه خبرنگاران، کامره مينان، ايديتران تخنيکی و نرسانه ای کار می کن

  . باشند

امپرياليست ھای غارتگر اين کارگران رسانه ای را با بيرحمی . دن داریطيف دوم، در حال حاضر زندگی فالکتبار

خبرنگاران رسانه ھا که معاش . می برند و دولت پوشالی آنان را مورد خشونت قرار می دھندمی کشند، طالبان سر 

  . صحیۀاندک دارند، نه بيمه زندگی دارند و نه بيم

 درصد ۶۵گزارش می دھد که در سال روان ميالدی خشونت عليه خبرنگاران » ديده بان رسانه ھای افغانستان«

رف نيروھای امنيتی دولت پوشالی و محافظين جرثومه ھای کثيف جھادی و اين خشونت از ط. افزايش يافته است

ه تکنوکراتی رژيم کنونی به شمول اپوزيسيون مسخره و مزدور صورت می گيرد، امپرياليست ھای غارتگر، ب

  . ھا تا اکنون چندين خبرنگار را کشته اندئیخصوص امريکا

 و اسفبار به سر می برند، سفارت ھای اشغالگران غربی و در حالی که خبرنگاران افغانستان در وضعيت دردناک

از خبرنگاران ساخته اند تا اين ھمه دھشت در » دفاع«حتی رژيم سفاک ايران، ده ھا نھاد، اتحاديه و بنياد برای 

  .برابر خبرنگاران را زير بزنند

   

  !!!اشغالگران روز استقالل را تبريک گفتند

تاريخ افغانستان نشان می دھد که کشور ما ھيچ زمانی به اين اندازه تحت استعمار . افغانستان کشوری است مستعمره

 کشور نشان می دھد که اين کشور چقدر زجر و درد اسارت و استعمار ۴٨استعمار بيش از . شديد قرار نداشته است

، اين مزدورترين کشوری که دولت پوشالی.  مين سالروز استرداد استقالل در چنين کشوری رسيد٩۴. را می کشد
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پای مناری در وزارت دفاع اکليل ه استقالل رفت و حامد کرزی اين پوشالی ب» تجليل«دولت جھان ھم ظاھراً به پای 

  . امان هللا خان توھين دردناک روا داشتۀگل گذاشت و با اين عمل شنيع به آرزوھای استقالل طلبان

ھر بيگانه ای خيال حاکميت بر افغانستان را «يامی گفت که کرزی اين مزدور پوشالی در روز تجليل استقالل در پ

شاشوک حاکم اصلی کشور و ارباب او » بيگانه ھای«اين دلقک خوب می داند که ھمين اکنون » .از سر بيرون کند

 ھمين حال جان کری وزير خارجه امريکا و جميز کننگھام سفير اين کشور در کابل روز استرداد استقالل در. ھستند

  .را به حکومت و مردم افغانستان تبريک گفتند و اين بدترين اھانتی است که غارتگران به مردم ما روا می  دارند

ای مترقی و رزمنده افغانستان است که برای تجليل از روز استقالل، وظيفه و رسالت توده ھای ستمديده و نيروھ

 در مقابل غارتگران مقاومت شان را ابراز می ءاستقالل کشور قربانی داده اند و ھمين اکنون نيز به نحوی از انحا

  . و برای حصول مجدد آن شجاعانه می رزمنددارند

  

  :طالبان، دشمنان کارگران تھيدست و نادار

بی که در جنگ ارتجاعی کنونی ظاھراً عليه امريکا می جنگند، در اصل در خدمت طالبان، اين نيروی فاشيست مذھ

اين نيروی فاشيست، در کنار امريکا و ساير جنايتکاران غربی و .  امريکا قرار دارندۀسياست ھای اشغالگران

  .خصوص دھقانان و کارگران استه داخلی، يکی از سفاکترين دشمنان طبقات محروم و نادار ب

 حمله  ھرات ولسوالی کرخ واليتۀ گذرۀذشته طالبان بر خوابگاه يکی از شرکت ھای سرکسازی در قري گۀھفت

اين کارگران از واليت لغمان برای کارگری به اين . کردند و ده تن از کارگران بی بضاعت و تھيدست را کشتند

  . شدندولسوالی رفته بودند که از سوی اين نيروی اسالمی و فاشيستی با قساوت کشته

قبل بر اين، بارھا کارگران شرکت ھای .  طالبان کشته می شوندۀوسيله اين نخستين باری نيست که کارگران ب

 اين نيروی به شدت ارتجاعی و فاشيستی کشته شده اند و اين نشان می ۀوسيله خصوص سرکسازی به ساختمانی و ب

ھای استعمارگر قرار دارد و چگونه با توده ھای دھد که اسالم سياسی، چگونه در خدمدت طبقات غارتگر و نيرو

  .ستمديده کينه و عداوت دارند

  

  :دولت پوشالی سگ ھار خليلی را دستگير کرده نمی تواند

 واليت غزنی افغانستان است از سگ ھای ھار کريم خليلی معاون دوم رئيس جمھور ۀحکيم شجاعی که اصالً باشند

او . ان خاص واليت ارزگان مثل سگ ديوانه توده ھای ستمديده را می درددولت پوشالی است که در ولسوالی ارزگ

  .يکی از ستمگرانی است که از طرف نيروھای اشغالگر در  افغانستان نيز حمايت می شود

شجاعی يک ظالم، قاتل و جنايتکار «ندان عمومی پوليس محلی جنرال عليشاه احمدزی به رسانه ھا گفته است که قوم

 وزارت امور داخله حواله کردم، اما نمی دانم که چرا دوباره ئیاو را دستگير کردم و به رياست جنابار  يک. است

  ».آزاد شد

ھمه به شمول عليشاه احمدزی می دانند که خليلی اين سگ ھار خود را از وزارت داخله رھا و دوباره برای ستم و 

که او   واليت ارزگان می گويد که در صورتیۀندانی امنينون قوماک. ظلم بر توده ھای ارزگانی به اين واليت فرستاد

اين نشان می دھد که اين سگ ھار به زنجير بسته نخواھد شد، زيرا .  او را دستگير خواھد کرد،در اين واليت باشد

  .دولت کنونی و پوشالی ھای حاکم در آن با داشتن ھمين سگ ھاست که فرمان می رانند و توده ھا را می درند
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